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صفات بر بیوتیکو سینبیوتیکپر، پروبیوتیکهاي حاويبررسی اثرات جیره
هاي گوشتیجوجهسکومایلئوم و درمیکروبیجمعیت د وعملکر

3نژادمحمدطاهر هرکیو2، حمیدرضا طاهري1محمد کاکه باوه

چکیده 
جمعیتوعملکردصفات بر ینبیوتیک و سبیوتیکپروبیوتیک، پربه منظور بررسی استفاده ازآزمایشاین 

قطعه جوجه گوشتی نر یک 630تعداد ، انجام گردیدهاي گوشتیجوجهدستگاه گوارشدرهاوسالکتوباسیل
42تا 1سنقطعه در هر تکرار از15تکرار و 6تیمار و 7در قالب طرح کامالً تصادفی با 308روزه سویه راس 

جیره ) 2،)فاقد مکمل افزودنیپایهجیرة(جیره شاهد) 1زمایشی شامل هاي آجیره. پرورش داده شدگیروز
جیره ) 5،بیوتیک فرمکتوپر+ جیره پایه ) 4س،بیوتیک تکنوموپر+جیره پایه ) 3،پروبیوتیک پریماالك+ پایه 
مین ایمبو بیوتیک بیوسین+ جیره پایه ) 7وفرمکتو+ پریماالك+ جیره پایه ) 6،تکنوموس+ پریماالك + پایه 

، جمعیت خوراكضریب تبدیل خوراك مصرفی، افزایش وزن بدن، : شاملگیريمورد اندازههايفراسنجه.بودند
حاويتیمار در مرحله آغازین که نتایج نشان داد .بودندهاي گوشتیسکوم جوجهایلئوم و الکتوباسیلوس در 

و اختالف آن با گروه ندموجب شدي آزمایشی هابین تیماربیشترین افزایش وزن را در فرمکتو+ پریماالك
تأثیر تیمارهاي آزمایشی تحتهاي آزمایشی یک از دورهدر هیچمصرف خوراك.)>05/0P(دار بودشاهد معنی

فرمکتو و + در دوره آغازین، تیمارهاي حاوي پریماالك.)<05/0P(هاي افزودنی قرار نگرفتحاوي مکمل
موجبفرمکتو +پریماالكدر دوره رشد و کل دوره پرورشی تیمار تلفیقی و همچنین بیوتیک بیومینسین

از نظر شمارش جمعیت . )>05/0P(ندشددر مقایسه با گروه شاهد ضریب تبدیل خوراكدار معنیبهبود 
فرمکتو موجب + بیوتیک فرمکتو و مجموع پریماالك تیمارهاي حاوي پر،روزگی23سندرها، الکتوباسیل

، تیمارهاي ترکیبی روزگی42در سن .مقایسه با شاهد شدندایلئوم دردار جمعیت الکتوباسیل در یمعنافزایش
در سکوم هادار شمار الکتوباسیلمعنیبیوتیک و سینبیوتیک بیومین موجب افزایش پر+ پروبیوتیک حاوي

+ ز ترکیب پروبیوتیک استفاده اکه نتایج این آزمایش نشان دادکلی به طور.نسبت به گروه شاهد شدند
هاي ها در دستگاه گوارش جوجهجمعیت الکتوباسیلافزایش ممکن است موجب بهبود عملکرد و کبیوتیپر

.شودگوشتی 

گوشتیهاي، جوجهوسالکتوباسیلعملکرد، بیوتیک،سینبیوتیک،پرپروبیوتیک،: کلیديهايواژه

)mohamad.kakebaveh@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشگاه زنجان،،دانش آموخته کارشناسی ارشد-1
زنجان دانشگاه، استادیار-3و 2
2/6/92:تاریخ پذیرش26/11/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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مقدمه
هاي یناستفاده از جایگزاخیرهاي در سال

. بیوتیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته استآنتی
مصرف برخی از آنها مانند پروبیوتیک و

هاي بیوتیک باعث بهبود عملکرد جوجهپر
ها پروبیوتیک.)22،27(گوشتی شده است

هایی زنده هستند که باعث ایجاد تعادل ارگانیسم
شونددر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

طریقازپروبیوتیکیغذاییهايمکمل.)17،30(
افزایشو) 36(خوراك تبدیلضریبدربهبود
مهارورودهمیکروفلورتغییرو)12،38(بدنوزن

براي حیوانات ) 16،24،32،35(زابیماريعوامل
ها به بیوتیکپر).4(باشند میزبان مفید می

ت و ــصورت انتخابی باعث تحریک فعالی
مفید موجود در انتهاي هاي متابولیسم باکتري

ارش شده و از این طرق باعث تعادل زدستگاه گ
گزارش .)45،47(شوندباکتریایی در میزبان می

هايباکتريرشدبههابیوتیکپرکهشده است
) 42،46،47(ا ـهوسـتوباسیلـالکلـقبیازمفید

رااـهبیفیدوباکتريدـرشولیکنند،میکـمـک
مثبتراتـتغیییـعضـب). 43(کنند یـمارـهـم

هابیوتیکپرتوسطپرندگانرودهمورفولوژيدر
ها سبب بیوتیکپر).41(استرسیدهاثباتبه

هاي دفاعی میزبان براي تحریک مناسب سیستم
). 33(شوند زا میمقابله با عوامل بیماري

پروبیوتیک و بیوتیک مکمل مخلوطی ازسین
ي اثرات سودمندي بر بیوتیک است که داراپر

هاي ارگانیسممیزبان توسط ایجاد و تقویت میکرو
باشدگوارش آنها میمفید موجود در دستگاه

ازجلوگیري،  pHکاهشچوننتایجی).44(

دستگاهمیکروبیجمعیتبهبودسالمونال،عفونت 
وزنافزایشنیزوروزانهوزنافزایشگوارش،

ازم استفادههنگادرتوانمینیزرانهایی
در) 7،17،18،39(نمود مشاهدههابیوتیکسین

دربیومینوتیکیبسینازاستفادهايمطالعه
عملکرديصفاتبهبودباعثگوشتیجوجهجیره

مانندخوراکیهايمکملافزودن.)28(گردید
بههابیوتیکسینوهابیوتیکپرها،پروبیوتیک

رایطشدربخصوصهاي گوشتی،جوجهجیره
بهبیوتیکیآنتیهايمکملازاستفادهکهفعلی
همچنینوباکتریاییمقاومتایجاداحتمالدلیل
طیوروداممحصوالتدرآنهابقایايماندنباقی

بهبوددرتوانندمی،)37(استگردیدهممنوع
مغذيمواددسترسیوهضمقابلیتوسالمتی

حریک با تو باشندداشتهموثرينقشپرندهدر
سازي متابولیسم یک یا انتخابی رشد و فعال

دهندههاي بهبودتعداد محدودي از باکتري
شوندسالمتی سبب افزایش عملکرد میزبان 

ها،پروبیوتیکازافزونروزاستفاده). 34(
اینتنوعوهابیوتیکسینوهابیوتیکپر

بهپژوهشانجامضرورتبازار،درمحصوالت
معرفیوهاافزودنیاینمقایسهویارزیابمنظور

ایجابراکنندهمصرفبهآنهاترینمناسب
اثراتبررسی،این تحقیقازهدفلذا. کردمی

جایگزین ي افزودنیهااز این مکملاستفاده
ربه صورت جداگانه و ترکیب با هم ببیوتیک آنتی

و جمعیت الکتوباسیلوس در صفات عملکرد 
هاي جوجهستگاه گوارشدر دسکومایلئوم و 

.انجام شدگوشتی
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هامواد و روش
قطعه جوجه گوشتی نر 630بااین تحقیق

در قالب طرح کامالً 308روزه سویه راس یک
جوجه قطعه 15تکرار و 6تیمار و 7تصادفی با 

42تا 1در هر تکرار از با میانگین وزنی مشابه 
شامل هاي آزمایشی جیره. روزگی صورت گرفت

بدون هیچ ماده پایهجیرة(جیره شاهد) 1
پروبیوتیک پریماالك+ جیره پایه ) 2،)افزودنی

cfu/gحاوي ) تولیدي شرکت ویتیمن مالزي(

الکتوباسیل اسیدوفیلوس، الکتوباسیل 1×108
کازئی، انترکوکوس فاسیوم و بیفیدوباکتربیفیدیم

گرم 225و 450، 900توصیه شده وحدر سط
هاي پرورشیاك به ترتیب در دورهدر تن خور

+جیره پایه ) 3،آغازین، رشد و پایانی
تولیدي شرکت بایوچم (س بیوتیک تکنوموپر

مخمرهايسلولدیوارهحاوي)آلمان
3و1حاويسرویسهساکارومایسس

در سطوح والیگوساکاریدهامانانوهاگلوکانبتا
گرم درتن خوراك به 500، 1000توصیه شده  

روزگی و 1- 24هاي پرورشی ترتیب در دوره
بیوتیک پر+ جیره پایه ) 4،روزگی42-25

تولیدي شرکت پتاگ ایاالت متحده (فرمکتو 
اوریزا1دیواره سلولی آسپارزیلوس، حاوي)امریکا

یلوگرم در تنک1و 2در سطح توصیه شده 
1-24هاي پرورشی خوراك به ترتیب در دوره

+ جیره پایه ) 5،گیروز25- 42روزگی و 
پریماالك+ جیره پایه ) 6،تکنوموس+ پریماالك 

بیوتیک بیومین سین+ جیره پایه ) 7وفرمکتو+ 
ازمخلوطی) تولیدي شرکت آگرو استرالیا( ایمبو 

cfu/gr108×1دار،پوششفاسیومانترکوکوس

ترکیباتفروکتوالیگوساکارید و وبیوتیکپر
500، 1000ه شده در سطوح توصیفیتوفایتیک

تن خوراك به ترتیب در هرگرم در250و 
.بودندهاي پرورشی آغازین، رشد و پایانی دوره

در ) تیمارهاي آزمایشی(هاي افزودنی  مکمل
اسطوح توصیه شده توسط شرکت سازنده آنها، ب

با ها جیره. شدندترکیبغذایی هايجیره
و بر اساس EXCELافزار نرماستفاده از 

تنظیم و با توجه به نیاز 308راس حتیاجات ا
،)روزگی1-10(آغازینها در سه دوره جوجه

) روزگی25- 42(پایانیو) روزگی11-24(رشد
جیره غذایی و دهندهتشکیلاجزاي.ندتهیه شد

.آورده شده است1ولدر جدنهاآنالیز ترکیبات آ
در ابتدا و انتهايمصرفی خوراك و هاجوجهوزن
به طور جداگانه براي هر تکرار دوره هر

خوراك و عملکرد ضریب تبدیل و گیري اندازه
قادیر آنها محاسبه شدمکل دوره نیز با توجه به 

دوره 42و 23هاي در طی روز.)2جدول (
شدند کشتارپرندهقطعه2پرورشی از هر تیمار 

ظروفدرهاپرندهسکومایلئوم و و محتویات
- 80در دماي هانمونهالفاصله و بتخلیهاستریل

جهتد شدند و ـمنجمگراددرجه سانتی
منتقلآزمایشگاههــبیـیکروبـمارشـشم

هايتحقیق براي کشت میکروبایندر.شدند
هوازي که گرم مثبت و بیهاالکتوباسیل

تولیدي (آگارMRS2کشت محیطازباشندمی
مایش این آزدر . استفاده شد)مرك آلمانشرکت 
دو در108تا 101هاينظر رقتهاي مداز نمونه

تکرار تهیه شدند و از محلول سرم فیزیولوژیک 
و کننده استفاده شدعنوان رقیقدرصد به9/0

1-Aspergillus 2- Man, Rogosa and Sharpe
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درجه 37پس از قرار دادن در انکوباتور در دماي 
، در شرایط هوازيساعت 48سانتیگراد به مدت 

نهایت در .گرفتانجام هاباکتريشمارشعمل
مربوط بهیافتهرشدالکتوباسیل هاي تعداد کلنی

کانتر شمارش کلنیدستگاه با 106هاي رقت
.)3جدول (شدند

اطالعات بدست آمده از این آزمایش با استفاده از 
مورد تجزیه تصادفیکامالًطرحمدل آماري 

:زیر بودآماري قرار گرفت که مدل آن به شرح 
Yij= µ+ Ti + eij

µ=مشاهداتنمیانگی
Ti=اثر تیمار
eij=اشتباه آزمایشی

هاي بدست آمده از این آزمایش با داده
روشباو)SAS)40ري افزار آمااستفاده از نرم

GLMبراي .گرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورد
اي دامنهآزمون چندنیز ازهامقایسه میانگین

.استفاده شد05/0دار عنیدر سطح م)6(دانکن

و بحثنتایج 
عملکردصفات 

گیري خوراك اندازه(عملکرد به نتایج مربوط
مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل 

نتایج . ارائه شده است2در جدول) خوراك
نشان داد که از لحاظ افزایش وزن ده بدست آم

بین ) روزگی1-10(دوره آغازین در بدن 
هاي افزودنیحاوي مکملآزمایشیتیمارهاي

در این . )>05/0P(مشاهده شددارمعنیاختالف
و فرمکتو + تیمار حاوي مجموع پریماالك، راستا

به ترتیببیوتیک بیومین ایمبوتیمار حاوي سین
ند و را موجب شدبدن زن بیشترین افزایش و

دار بودا با تیمار شاهد معنینهآبینتفاوت
)05/0P<(.هاي پرورشیولی در سایر دوره
افزایش وزن بدن )رشد، پایانی و کل دوره(

قرار نگرفت هاي آزمایشی یرهـجر ـتأثیتحت
)05/0P>( . افزایشمیزاننظرازدر دوره آغازین

اويـحیـشایـآزمايـیمارهـتبیندنـبوزن
دنـبوزنافزایشکمترینافزودنیهايمکمل
مربوط به آنو بیشترین شاهدبه تیمار مربوط
و بودفرمکتو+ پریماالك تلفیقی حاويتیمار 
برخی از . )>05/0P(دار بود آنها معنیبین تفاوت

درراداريمعنیوزنافزایش، )45(محققان 
از هکهاییجوجهدرهاي مختلف پرورشی دوره

دربودندکردهاستفادهالیگوفروکتوزدرصد1/0
هاي گزارش. دکردنشاهد مشاهدهگروهبامقایسه

متعدد دیگر وجود دارد که بر افزایش وزن بدن 
اويـی حـاي افزودنـهواسطه استفاده از مکملـب

با یکدیگر بیوتیک و ترکیب آنها پروبیوتیک و پر
.)1،20(داللت دارند 
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و پایانی) روزگی11-24(رشد ،)روزگی1-10(نآغازیمرحلهدرغذاییهايجیرهدهندهتشکیلاجزاي- 1جدول
بر حسب درصد         ) روزگی42- 25(

جیره پایانی
)روزگی42-25(

جیره رشد
)روزگی24-11(

جیره آغازین
)روزگی10-1(

خوراکیوادم

26/66 57/60 33/55 ذرت
00/27 00/32 00/37 کنجاله سویا
50/2 00/3 00/3 سویاروغن 
65/1 75/1 95/1 دي کلسیم فسفات
94/0 97/0 10/1 کربنات کلسیم
20/0 30/0 30/0 نمک طعام
40/0 25/0 10/0 جوش شیرین
07/0 09/0 10/0 ترئونین-ال
26/0 31/0 34/0 تیونینم-دي ال
22/0 26/0 28/0 لیزین هیدروکلراید-ال
25/0 25/0 25/0 *مکمل معدنی

25/0 25/0 25/0 **مکمل ویتامینه

100 100 100 جمع کل
ترکیبات شیمیایی

3050 3000 2950 (Kcal/kg)انرژي قابل متابولیسم 

18 8/19 6/21 (%)خام پروتئین 
56/1 46/1 36/1 (%)اسید لینولئیک 
85/0 90/0 00/1 (%)کلسیم 
42/0 45/0 49/0 (%)فسفر قابل دسترس 
83/0 93/0 00/1 (%)سیستین + متیونین 
06/1 21/1 34/1 (%)لیزین 
10/1 23/1 37/1 (%)آرژنین
73/0 82/0 90/0 (%)ترئونین 
21/0 20/0 16/0 (%)سدیم 
74/0 82/0 90/0 (%)پتاسیم 
21/0 28/0 28/0 (%)کلر 

220 220 223 DCAD (mEq/ kg)

گرم میلی260مس، گرممیلی3520آهن،گرممیلی13200روي،گرممیلی26400منگنز،گرممیلی26400دارايمعدنیمکملازهرکیلوگرم: *
)IU(D3 ،2640ویتامین ) IU(A ،1220000ویتامین )IU(3080000دارايویتامینهمکملازکیلوگرمهر:**. بودگرم سلنیوم میلی120ید، 

گرم کلسیم میلی2200گرم نیاسین، میلیB12 ،880گرم کرومیB6 ،3520گرم میلیB2 ،1760گرم میلیB1 ،1760گرم میلیE ،880ویتامین 
.دبوگرم کولین کلراید میلی11000میکروگرم بیوتین، 22000لیک اسید، گرم فومیلی34پانتوتنات، 
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تبدیل خوراكضریب،)گرم(روزانه مصرفیخوراك،)گرم(روزانهوزنافزایشبرآزمایشیتیمارهاياثر-2جدول

a,b,c:01/0(باشند دار میهاي هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیمیانگینP<(.

cfu/gr)×106(ایلئوم و سکوماثر تیمارهاي آزمایشی بر جمعیت الکتوباسیلوس در- 3جدول 

سکوم ایلئوم
روزگی42هاي آزمایشیتیمار روزگی23 روزگی42 روزگی23

44/0 c 80/0 02/4 71/0 b شاهد
56/1 abc 31/1 13/6 61/0 b پروبیوتیک پریماالك
10/1 bc 14/1 12/6 93/1 ab بیوتیک تکنوموسپري
70/1 abc 72/1 12/5 30/2 a پري بیوتیک فرمکتو
20/2 ab 08/2 44/6 11/2 ab تکنوموس+ پریماالك 
51/2 a 14/2 96/6 25/3 a فرمکتو+ پریماالك 
96/1 ab 06/2 71/4 73/1 ab سینبیوتیک بیومین 

ایمبو
009/0 42/0 9/0 01/0 P-value

371/0 741/0 960/2 669/0 SEM

a,b,c :01/0(باشند دار میمشترك داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیرمیانگینP<.(

خودساختمانیویژگیبه دلیلهابیوتیکپر
گوارشدستگاههضمیهايآنزیمتوسط

تأثیرتحتکورهايرودهدرونشدههیدرولیز
شوندمیتخمیروهیدرولیزباکتریاییهايآنزیم

.نمایدمیفرارچرباسیدهايتولیدنهایتدر و
باوpHکاهش بهمنجرفرارچرباسیدهاياین

هايسلولداخلدریونیزهفرمتبدیل به
راخودمیکروبیضداثراتبیماریزاهايباکتري

کاهشبهمنجرو از این طریقنمایندمیاعمال
هايباکتريشماردرافزایشوهاپاتوژنرشددر

دیگرطرفاز).4(شوندمیالکتاتکنندهتولید
افزایشوایمنیهايپاسختحریکبهمنجر

زابیماريواملعمقابلدرپرندهمقاومت
خودرشدمحركاثراتطریقاینازوگردندمی

برخی از محققان).11،20(نمایدمیاعمالرا
هايپروبیوتیکباکههاییجوجهوزناضافهعلت

ضریب تبدیل خوراك )گرم(روزانه خوراك مصرفی )گرم(افزایش وزن روزانه
کل هاي آزمایشیتیمار

دوره
پایانی رشد نآغازی کل 

دوره
پایانی رشد نآغازی کل 

دوره
پایانی رشد نآغازی

80/1 a 90/1 90/1 a 05/1 a 1/84 1/134 7/65 6/19 7/44 7/67 8/33 6/18 a شاهد
90/1 a 00/2 80/1 a 01/1 ab 4/84 1/137 1/63 4/19 1/44 8/65 4/34 1/19 ab پریماالك
80/1 a 00/2 70/1 ab 99/0 abc 5/81 2/128 1/66 3/19 3/44 4/63 4/37 4/19 ab تکنوموس
80/1 a 90/1 90/1 a 98/0 bc 5/83 8/130 6/66 7/19 1/45 8/66 2/35 1/20 ab فرمکتو
70/1 ab 90/1 70/1 ab 98/0 bc 6/81 1/124 9/63 1/19 5/46 6/64 7/36 4/19 ab + پریماالك

تکنوموس
60/1 b 80/1 50/1 b 93/0 c 1/79 1/126 7/59 8/19 1/48 8/70 3/39 1/21 b فرمکتو+ پریماالك 
70/1 ab 90/1 90/1 a 95/0 c 1/81 2/127 8/65 7/19 9/46 8/66 3/34 6/20 ab سینبیوتیک بیومین 
008/0 24/0 01/0 002/0 40/0 5/0 34/0 13/0 36/0 49/0 28/0 01/0 P-value

04/0 07/0 17/0 019/0 32/2 864/4 61/2 14/0 27/1 45/2 81/1 91/6 SEM
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حضوربهرااندشدهتغذیهالکتوباسیلی
هايافزودنیینادر الکتیکیاسیدهايباکتري
هاباسیلالکتوزیرا)15(دادندنسبتخوراکی
رودهاپیتلیومبافتبهاتصالوماندنزندهتوانایی

مخاطیيغشارويکهمثبتیاثراتباودارندرا
عملکردافزایشسببگذارندمیگوارشیمجراي
توان چنین استنباط نمود می.شوندمیحیوان

برخی که تفاوت در نتایج حاصل از این تحقیق با 
مربوط به ترکیب احتماالً،گزارشات محققاناز 

ک و ـروبیوتیـاده در پـورد استفـهاي مگونه
هاي مورد استفاده، سطح و سویهک،ـبیوتیرـپ

ها، برنامه غذایی، روش استفاده از این افزودنی
).29(د نزا باشآلودگی محیط و عوامل تنش

ازیکهیچدرنتایج بدست آمده نشان داد 
تاثیرتحتمصرفیخوراكي پرورشیهادوره

.)2جدول(نگرفتقرارآزمایشیتیمارهاي 
مطابق با نتایج این آزمایش گزارشات متعددي 

هاي افزودنی تأثیرگذاري مکملبا عدمدر رابطه
دود دارـوجی ـصرفـوراك مــروي خ

بیاندر گزارشات دیگرولی)14،19،22،26،41(
هاي افزودنی موجب مکملاینشده است که 
.)20،27،29،45(اندصرفی شدهبهبود خوراك م

گزارشاتبادر کسب نتایج این آزمایش تفاوت
سویه درتفاوتازناشیاحتماالًدیکرمحققان

پرورشمحیطومدیریتشرایطمورد استفاده، 
.باشدهاجوجه
بهکهافزودنیموادبیشتراینکهبهتوجهبا
قرارآزمایشموردومعرفیرشد،محركعنوان
هاي عملکرد جوجهبرراخودتاثیراندگرفته

برتاثیرومیکروبیضدفعالیتواسطهبهگوشتی

از کنند،میاعمالگوارشدستگاهمیکروبیفلور
این رو شرایط پرورش، میزان آلودگی، درگیري 
پرندگان با باکتریهاي بیماریزا در محیط آزمایش 

ه شده هاس باکتریایی استفادو میزان و نوع سویه
هاي تواند در نتیجه آزمایشات با این مکملمیدر 

همچنین بیان .افزودنی به خوراك مؤثر باشد
هاي افزودنی در مثبت مکملاثراتکهشده است 

گرفتنقرارنتیجهها درجیره بر عملکرد جوجه
وتراکمباال،دمايزا،استرسشرایطدرپرندگان
ولی،)13(گرددمینمایانبیشترضعیفمدیریت

زاحاضر به دلیل اینکه عوامل استرسآزمایشدر 
رسد محتمل به نظر میو تراکم گله پایین بود 

عدم تأثیرگذاري تیمارهاي حاوي در که 
هاي افزودنی بر میزان خوراك مصرفی مکمل

.ها دخیل بوده استتوسط پرنده
نتایج نشان داد ضریب تبدیل خوراكنظر از 

ازین، رشد و کل دوره پرورشی، که در دوره آغ
فرمکتو و + تیمارهاي حاوي ترکیب پریماالك 

زین اسینبیوتیک بیومین بخصوص در دوره آغ
موجب بهبود چشمگیر ضریب تبدیل خوراك در 

شاهد و سایر تیمارهاي آزمایشی تیمار مقایسه 
هایی که به عبارتی، پرنده. )>05/0P(دیگر شدند 

لفیق پریماالكتاوي حدر دوره آغازین  از جیره 
فرمکتو و جیره حاوي سینبیوتیک بیومین + 

دریافت کرده بودند بهترین عملکرد را نشان 
در دوره رشد و کل دوره پرورشی هم . دادند
هایی که تنها از جیره حاوي ترکیب پرنده

بودند کمترین فرمکتو دریافت کرده + پریماالك 
ضریب تبدیل خوراك را به خود اختصاص  

به صورتیکه ضریب تبدیل خوراك به . دنددا
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بیوتیک پر+ واسطه تیمار ترکیبی پروبیوتیک 
دار و کاهش چشمگیري در مقایسه بهبود معنی

.)>05/0P(شاهد نشان داد تیمار با 
مطابقت با این نتایج  هاي متعددي درگزارش

هايدر گزارش). 14،17،24(ه استارائه شد
ازافزودنیهايمکملبیان شده است که دیگر

رشدافزایشروده،میکروفلورايدرتغییرطریق
وهضمواسیدالکتیکتولیدمفید،هاييباکتر
تبدیلضریبدربهبودباعثمغذيموادجذب
در گزارشی، ).2،5،10،25(شوندمیغذایی

بهبود ضریب تبدیل خوراك ) 5،10(محققین 
هاي افزودنی بواسطه استفاده از مکمل

بیوتیک و ترکیب آنها یعنی روبیوتیک و پرپ
که، ندسینبیوتیک را اینگونه بیان کرد

الیگوساکاریدها و فروکتوالیگوساکاریدها و مانان
ها با تغییر شرایط محیطی میکروفلور الکتوباسیل

هاي دستگاه گوارش از طریق مسدود کردن مکان
هاي پاتوژن در مخاط روده باریک اتصال باکتري

pHزان صدمه به دیواره روده و در نتیجه ، می
هاي روده را میزان سرعت جایگزینی سلول

از مواد مغذي دهد و قابلیت استفادهکاهش می
نتایج حاصل از این .)11(بخشدرا بهبود می

از نظر صفات عملکردي دهد کهتحقیق نشان می
گیري خوراك مصرفی، افزایش وزن بدن و اندازه(

تیمار حاوي مجموع ) ضریب تبدیل خوراك
بیوتیک در مقایسه با تیمارهاي پري+ پروبیوتیک 

دیگر منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراك شد و 
+ هایی که جیره حاوي ترکیب پروبیوتیک پرنده

بیوتیک دریافت کرده بودند به وضوح عملکرد پر
در این آزمایش نشان نسبت به بقیه را بهتري را 

ایج حاصل از این آزمایش با استناد بر نت.دادند
گزارش افزود که توان به برجسته بودن این می

ازهابیوتیکپروهابیان شده است پروبیوتیک
افزایشوپرندهرودةمیکروبیتعادلبهبودطریق

کردنفعالوگوارشیهايآنزیمفعالیت
قابلیتافزایشباعثکنندههضمهايآنزیم

تغییراتومهضغیرقابلمغذيمواددسترسی
نتیجهدروخوراکیموادمتابولیسمدرمفید
).3(شوند میعملکرد پرندهبهبود

وسجمعیت الکتوباسیل
جمعیت (نتایج مربوط به شمارش میکروبی

3در جدول سکومایلئوم و در)هاالکتوباسیل
از نظر شمار جمعیت . استارائه شده
اد که در ها در ایلئوم نتایج نشان دالکتوباسیل

روزگی، تیمارهاي آزمایشی حاوي 23سن 
فرمکتو + و تلفیق پریماالك ) فرمکتو(بیوتیک پر

دار جمعیت الکتوباسیل در موجب افزایش معنی
.)>05/0P(ایلئوم در مقایسه با گروه شاهد شدند 

روزگی در ایلئوم، 42با این وجود در سن 
هاي افزودنی اثرتیمارهاي آزمایشی حاوي مکمل

ها نشان داري بر شمار جمعیت الکتوباسیلمعنی
اگرچه در این مرحله از . )<05/0P(ندادند

آزمایش تیمارهاي آمایشی حاوي ترکیب 
ش ـوجب افزایـبیوتیک مپري+ پروبیوتیک 

ها در ایلئوم کتوباسیلالدار جمعیت عنیـرمـغی
از نظر شمار جمعیت . در مقایسه با شاهد شدند

روزگی، بین 23سکوم در سن ها درالکتوباسیل
با گروه هاي افزودنی تیمارهاي حاوي مکمل

داري مشاهده نشد معنیاختالف شاهد 
)05/0P>(.
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ها در نتایج حاصل از شمارش الکتوباسیل
تیمارهاي آزمایشی که نشان دادروزگی 42سن 

و تیمار بیوتیکپر+ پروبیوتیکمجموعحاوي 
موجب به ترتیبسینبوتیک بیومین ایمبو

دار و بهبود قابل مالحظه شمار افزایش معنی
در مقایسه با در سکوم هاالکتوباسیلجمعیت 

نتایج حاصلکسب .)>05/0P(گروه شاهد شدند 
روزگی42سن در هااز شمارش الکتوباسیل

که تعداد تواند به این دلیل باشد می
هامکملاز طریق افزودن در سکومهاالکتوباسیل

به جیره افزایش پیدا کرده است و با کاهش 
هاي گرم منفی، باعث شده که تعداد باکتري

فرصت رشد الکتوباسیل فراهم شود و جمعیت 
الکتوباسیل در سکوم به صورت غالب ظاهر 

با وضعیتاین رسد که محتمل به نظر می. شوند
+ افزودن جیره حاوي مجموع پروبیوتیک

با استناد بر نتایج .باشدبیوتیک مضاعف شده پر
ايـهلـکممهـکدـرسمینظرهبه چنین ـحاصل

درخصوصاًآزمایشایندرشدهاستفادهافزودنی
رودهمیکروبیجمعیتتغییرباترکیبی،حالت

لیهـعیـسمرکیباتـتتولیدواد،ـمرايـبرقابت(
بهشدنمتصلبرايرقابتوزابیماريعوامل
وبافتیهايسلولدرودموجاتصالهايجایگاه
شرایطایجادبا) ایمنیسیستمتحریکنهایتاً

دــرشرايــبراوقعیتـممناسبیــوژیکـولـاک
افزون بر .)33(اندنمودهفراهمهاالکتوباسیل

این، از آنجا که در سکوم بیشترین فعالیت 
ها در گیرد و رشد باکتريتخمیري صورت می

باشد و پایین میpHها سریع بوده و این قسمت
ها در بیوتیکاز آنجا که بیشترین فعالیت پر

انتهاي دستگاه گوارش بخصوص در سکوم 
توان چنین استنباط نمود که گیرد میصورت می

ک ـبیوتیرـپ+ ک ـروبیوتیـرکیب پـزودن تـبا اف
هاي گرم مثبت میزان فعالیت و رشد باکتري

ستگاه ها در این قسمت از دبویژه الکتوباسیل
این نتایج با .گوارش افزایش پیدا کرده است

با لیدارد ومطابقت) 4،8،23،31(گزارشات
.مطابقت نداشت) 9،21(پزوهشگران دیگرنتایج

کلی با توجه به نتایج حاصل از صفات بطور
عملکرد و شمارش میکروبی ایلئوم و همه جانبه 

هاي گوشتی در این آزمایش جوجهدر سکوم 
هاي توان چنین استنتاج کرد که جیرهیم

کدام به هاي افزودنی هرآزمایشی حاوي مکمل
گیري شده متأثر هاي اندازهروي فراسنجهنحوي 

اند ولی از لحاظ بهبود بخشیدن صفات بوده
برجسته عملکرد از جمله افزایش وزن و ضریب 

هاي مختلف آزمایشی و تبدیل خوراك در دوره
هاي یزان جمعیت باکتريمافزایشهمچنین 

و سکوممفید از جمله الکتوباسیل در ایلئوم
مجموعحاويهايتوان به جیرهها، میپرنده

بیوتیک اشاره نمود که پر+ پروبیوتیک )تلفیق(
دار و قابل مالحظه خود را نسبت به برتري معنی

هاي مکملحاوي هايشاهد و تیمارگروه 
ترکیب با عدم(افزودنی به صورت جداگانه 

کلی لذا بطور. به وضوح نشان داده است)یکدیگر
+ رسد استفاده توأم از پروبیوتیک به نظر می

بخشیدنپربیوتیک در این آزمایش ضمن بهبود 
ریقـطازومـسکو ممیکروبی ایلئوجمعیت
، احتماالً از این اـهلـالکتوباسیدادـتعافزایش

ذب ـطریق موجب بهبود تواناي هضم و ج
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وجب ـال آن مـوارش و به دنبـاه گـستگد
بازده خوراك و تأمین چشمگیرافزایشهبود و ب

مطلوبتر مواد مغذي مورد نیاز براي رشد 
.شده استهاي گوشتیجوجه
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Effects of Dietary Supplementation with Probiotics, Prebiotic and
Synbiotic on Performance and Intestinal Microbial Population of Broiler

Chickens

Mohamad Kakebaveh1, Hamid Reza Taheri2 and Taher Harki Nejad3

Abstract
An experiment was conducted to investigate the effect of probiotic, prebiotic and

synbiotic on performance and Lactobacillus population in broiler chickens. Six hundred and

thirty 1-d-old broiler chicks were used in a completely randomized design with 7 treatments
and 6 replicates of 15 birds per replicate. Dietary treatments were; 1) basal diet (control diet
without supplemental additives), 2) basal diet + probiotic of Perimalac, 3) basal diet +
prebiotic of Technomos, 4) basal diet + prebiotic of fermacto, 5) basal diet + perimalac+
technomos, 6) basal diet + perimalac + Fermacto and 7) basal diet + symbiotic of Biomin
IMBO. Parameters that were measured were: Feed intake, body weight gain, Feed
conversion ratio and Lactobacillus population in ileum and cecum. In the starter period the
body weight gain was significantly increased by the inclusion of combination of Perimalac
+ Fermacto as compared with the control (P<0.05). In this experiment, feed intake was not

affected by treatments (P>0.05). During the starter period the treatments containing of
Perimalac + Fermacto and Synbiotic Biomin, and during the grower and total periods the
treatments containing Perimalac + Fermacto led to significant improvement in feed
conversion ratio compared with the control group (P<0.05). In the 23 and 42 days of the

experiment, the treatments containing Fermacto alone, or Perimalac + Fermacto and
Synbiotic increased the lactobacillus population in in the ileum and cecum in compared
with the control group (P<0.05). In conclusion, combination of probiotic and prebiotic

improved the overall performance and increased intestinal population of Lactobacilli in
broiler chickens.
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